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  حوزة تجربيات شاعرانة اخوان ثالث و نقد و بررسي زيباشناختي آن

  *مهدي دهرامي

  چكيده
ثالـث و نقـد و بررسـي    هدف اين مقاله بررسي حوزة تجربيـات شـاعرانة اخـوان    

ــا روش توصــيفي  ــه و - زيباشــناختي آن اســت كــه ب تحليلــي در دو حــوزة تجرب
حوزة تجربيات او به دو دستة . كاركردهاي هنري آن، به اين موضوع پرداخته است

تجربيات حسي وي برخـورد شـاعر بـا    . شود هاي حسي و دروني تقسيم مي تجربه
تجربيـات درونـي   . فة او شده استها و عناصر طبيعت است كه محرك عاط پديده

اي  جنبـه ها  آن هاي دروني اوست كه بيشتر ها و دگرگوني گر تشويش اخوان نيز بيان
ثبت تجربيات واحد و گسترش آن در سراسـر شـعر يكـي از عوامـل     . غنايي دارد

اخوان با ايجاد . شود مي گيري فرم ذهني و ايجاد روايت در اشعار او محسوب  شكل
وجود آورده، آن را به طبيعت عامه نزديك  ي كه در تجربيات خود بهدخل و تصرفات

وي از طريق تلفيـق  . هاي خود قرار داده است ساخته و محملي براي حمل انديشه
 انديشه و عاطفه با تجربه و ساخت نماد از تجربيات خـود، موجـب تعـالي هنـري    

  .تشده اسها  آن
  .تجربه، عاطفه، فرم دروني تجربة شعري، اخوان ثالث، اصالت :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هـاي پيـدايش يـك شـعر محسـوب       تجربه محرك عواطف شاعر است و از نخستين زمينه
توان ثبت تجربيات شـاعر دانسـت؛ يعنـي ثبـت حـوادثي روحـاني يـا         شعر را مي. شود مي

ر سـازد و شـاع   آيد و او را متـأثر مـي   وجود مي جسماني، دروني يا بيروني كه براي شاعر به
آثـار ادبـي فـاخر و شـكوهمند، حاصـل      «. را براي مخاطب بازسـازي كنـد   كند آن قصد مي
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تجربه هنري در واقع رويدادي است ذهني يا حسي كه براي . تجربيات زندگي هنرمند است
سازد  هنرمند به وقوع مي پيوندد و احساس او را براي آفرينش اثر، تحريك و برانگيخته مي

دهرامـي و  ( ».كنـد  همـراه بيـان تجربـه خـود در شـعر ثبـت مـي        و شاعر عاطفه خود را به
اي صـورت گيـرد و    در جريان خلق هر شعري، نخست بايـد تجربـه  ) 75: 1392پور، عمران
اي تحريك شود و شاعر برخورد خود را با آن نشان دهـد سـپس از درون شـاعر در     عاطفه

كند و  ودن شعر را بيان ميسير سر» شعر«اخوان در شعر . قالب واژگان و تصاوير ظاهر شود
تواند موجب به وجود  هر چيزي مي. گيرد معتقد است نطفة هر شعر با يك تجربه شكل مي

وآن / پرد وآن كبوتر كه مي/ وآن دونده آب كدر/ آن شكسته پير گدا«: آمدن يك تجربه باشد
قلـب  « از ايـن تجربيـات  ). 50: 1390 اخـوان، ( »...دود وآن فقير طالع بـين  سگ سيه كه مي

را بـه   كند عاطفه خود را منتقل كند و براي گيرايي آن و قصد مي» آيد به جوش مي] شاعر[او
هنر اصيل . كشد اي بر آن مي پرده» حجاب تشبيه يا غبار ايهام«برد و با  كارگاه خيال خود مي

ثبت اين نوع تجربيات در شـعر موجـب جلـوگيري از    . هاي اصيل است برخاسته از تجربه
هـايي دارد و اگـر شـاعري     هاي اصيل هر شـاعر تـازگي   شود زيرا تجربه و تكرار ميابتذال 

بخواهد به بازگويي تجربيات ديگران و ثبت تجربيات غيرواقعـي و دسـت نيافتـه خـويش     
سازد  بدون داشتن قدرت خيال در بازسازي آن بپردازد تصنعي بودن شعر، خود را آشكار مي

  .كاهد ميو از ارزش و پويايي و تحرك خويش 
گر تمايالت دروني و عـاطفي شـاعر و ميـزان مهـارت و      بررسي تجربيات شعري نشان

خالقيت او خواهد بود چرا كه نشان خواهد داد احساسات و عواطـف او از چـه حـوادثي    
مقالة حاضر سعي دارد نشان دهد كـه  . برانگيخته شده و شاعر چگونه آن را بيان كرده است

هايي است و شاعر تا چه ميزان توانسته آن را بـه   در چه حوزه تجربيات شعري اخوان ثالث
صورت هنري بيان كند؟ كاركردهاي هنري تجربه در شعر او چه مواردي اسـت و بـه چـه    

  هايي قابل تقسيم است؟ دسته
  

  پيشينة تحقيق. 2
) 1387( طـاهري . در زمينة بررسي تجربه در شعر برخي شاعران مقاالتي نگاشته شده است

نشان داده كه غزليات وي حامل عوالم كشف و » هاي سنايي اصالت تجربه در غزل«لة در مقا
در اين مقاله برخي تجربيـات وي ماننـد عشـق تردامانـه،     . اش بوده است شهودهاي عارفانه
انصـاري  . كارانه و عرفاني قلندرانه بحث شده است گيرانه، عرفاني محافظه زهدورزي سخت
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» تجربيات شاعرانة سيدعلي صالحي در سه دفتر شعر او«مقالة  در) 1392( و خليلي جهانتيغ
تجربيات اين شاعر را در ارتباط با انسان، عشق، زن، اميد، نااميدي، شادي، وارستگي، شعر و 

اين نوع بررسي تنها برخي از وجوه تجربه را در بر دارد و عـالوه بـر   . اند شاعري نشان داده
ه نقش تجربه در تصويرسازي، تناسب تجربـه بـا عناصـر    توان اين عنصر را از ديدگا آن مي

ديگر شعر، نقش تجربه در فرم ذهني و ساختمان عمودي شعر، چگونگي پروراندن تجربـه  
شده بـا ايـن    بنابه جستجويي كه انجام شد پژوهشي انجام. مورد بررسي قرار داد در شعر نيز
  .فت نشدرويكردها يا

  
  حوزة تجربيات اخوان ثالث. 3

قابليـت درج در شـعر را   هـا   آن تجربيات هر شاعر بسيار گسترده است كه بسياري ازحوزة 
هـر  : باره رابرت پن وارن معتقد است در اين. هاست دارند اما نكتة مهم تسلط شاعرانه بر آن

اي از حـوزه شـعر بيـرون رانـده      چيزي كه در تجربه انساني راه دارد نبايد به موجب قاعده
توان هرچيزي را در هر شعري به كار برد يـا اينكـه    آن نيست كه ميمفهوم اين سخن . شود

اما بدين معني است كه هرگاه ... تر نباشد برخي مواد يا عناصر ممكن است از برخي سركش
برخي قرائن زياد شود، هر نوع مضمون، مثالً يك فرمول شيميايي نيز بـر حسـب عمـل آن    

را به اين معني گرفت كـه بزرگـي     دارد آن ممكن است در شعري نمودار گردد و باز امكان
تسلط شاعرانه داشته باشـد بسـتگي   ها  آن تواند بر هايي كه مي شاعر به وسعت حوزه تجربه

خويشي و الهـام اسـت و    تجربيات مقدمة حصول لحظات بي) 249 : 1388 ديچز،← ( .دارد
اخـوان ثالـث   «: عران استاند و قابل تعميم بر بسياري از شا كه در مورد اخوان گفته چنان آن

ثر و صـميمانه خـود را در   ؤبه اغلب احتمال برخي از شـعرهاي درخشـان و حالتمنـد و مـ    
لحظاتي كه . خويشي است همان لحظاتي كه پر از فر بي. ها نوشته است تابي لحظات اوج بي

گاهي كه به تماشاي چگوري ! خواني كرك جان خوب مي. خطابش همه، جان است و جان
: 1392حقـوقي،  ( »...بينـد و  جگر افكنده شده است، آنگاه كه اشباح سياه را مـي چنگش در 

تـوان در دو   تجربيات شعر اخوان را مـي . اين لحظات برخاسته از تجربيات شاعر است) 10
منظـور از تجربيـات حسـي برخـورد شـاعر بـا       . حوزة تجربيات حسي و ذهني تقسيم كرد

. آيـد  پنجگانه و به صورت مستقيم به دست ميهاي طبيعي است كه از طريق حواس  پديده
هاي دروني خـود را   ها و دگرگوني تجربيات ذهني تجربياتي دروني است كه شاعر تشويش

  .وصف كرده است
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توان آن را جزء ويژگـي سـبكي او دانسـت درج     هاي شعر اخوان كه مي يكي از ويژگي
ر نيمايوشيج نيز به صـورت  البته اين شيوه پيش از او در شع. تجربيات حسي در شعر است

كي، ماخ اوال، مرغ شباويز، ري را، سيوليشه، شب  مثل اشعار كك( .شود اي ديده مي گسترده
نگـاهي بـه   . و گويا اخوان اين شيوه را از نيمـا تقليـد كـرده اسـت    ...) پرة ساحل نزديك و

انه قـرار  دهد شاعر از مظاهر طبيعت در موقعيت الهام شاعر هاي شعري او نشان مي مجموعه
اشـعار  . ها گنجانده اسـت  الي وصف آن پديده ها و عواطف خود را در البه گرفته و انديشه

  :زير برخي از اين تجربيات هستند
  

  نام مجموعه شعري درون مايه تجربه  نام شعر
  زمستان  غنيمت شمردن دم شنيدن آواز كرك  آواز كرك

  پشت ديدن الك  پند
اجتماعي و سياسي و بيان 

  جامعه خفقان
  زمستان

  زمستان  اجتماعي و سياسي و سردي جامعه ديدن باغ در فصل پاييز  باغ من
  زمستان  بيان نااميدي و يأس ديدن ابر  سترون
  آخر شاهنامه  انديشة مرگ و غنيمت شمردن لحظه ديدن مرداب  مرداب

  ديدن قاصدك  قاصدك
يأس شاعر و مضامين اجتماعي و 

  سياسي
  آخر شاهنامه

  آخر شاهنامه  مضامين اجتماعي وزيدن بادي وحشي  مرثيه
  از اين اوستا  مضامين اجتماعي و بدعهدي روزگار ديدن مرغاني آواز خوان در اين شبگير

در اين 
  همسايه

  مضامين اجتماعي  شنيدن آواز مرغ شب
در حياط كوچك پاييز 

  در زندان

 عبـور زاغ در هنگـام غـروب   ، )شـعر نـاژو  ( عالوه بر اين موارد، ديـدن درخـت نـاژو   
شعر مشعل خاموش ( اي كه خشكيده ، ديدن چشمه)شعر ميراث( پوستين) بازگشت زاغان(

، )شـعر زمسـتان  ( ، سـرماي زمسـتان  )شعر خفتگان( ، ديدن نقش روي قالي)و نيز فراموش
  .شود از ديگر تجربيات حسي اخوان محسوب مي) شعر پيغام( برگ و بار ديدن درختي بي

اين نكته نيز بايد توجه داشت همة اين تجربيات ممكن است در عالم واقع براي البته به 
شاعر حادث نشده باشد بلكه شاعر براي پروراندن انديشه و انتقال عاطفه، با قـدرت تخيـل   

همواره چنين . اي را در ذهن خلق كرده و خود را در آن موقعيت قرار داده است خود تجربه
آيا همه تجربيـاتي كـه در   . موجب سستي و ضعف شعر شودنيست كه تجربيات غيراصيل 
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را تجربه كرده است؟ آيا به عنوان مثال خانة اخوان ها  آن يك شعر آمده واقعي است و شاعر
هـاي جنـگ    را سروده است؟ و آيـا فردوسـي در صـحنه   » فرياد«ثالث آتش گرفته كه شعر 

توان تا حدي  اين پرسش را ميحضور داشته كه توانسته آن را با مهارت وصف كند؟ پاسخ 
آيا چيزهـايي را  «: گويد نيما در اهميت خلوت و صفا و پاكيزگي آن مي. در سخن نيما يافت

شوند يا نه؟  خواهي در پيش تو حاضر مي بيني؟ آيا كساني را كه مي شوند تو مي كه ديده نمي
يي را كـه  شـنوي هـر صـدا    شـود؟ آيـا مـي    آيا گوشه اتاق تو به منظـره دريـايي مبـدل مـي    

هر وقت همه اينها هستي داشت و در اتاق محقر تو دنيايي جا گرفت در صفا ... خواهي؟ مي
ساخت چنـين تجربيـات، البتـه بـه     ) 108: 1385نيما، ( ».و پاكيزگي خلوت خود شك نكن

اي غيرواقعـي را پـيش روي شـاعر قـرار      كارگاه خيال قدرتمندي نياز دارد كه بتواند صحنه
كند كه روزي به نزد شهريار رفتـه و شـهريار بـه او     اي نقل مي هاج خاطرههوشنگ ابت. دهد
» .مادرم آمد مرا از خفه شـدن نجـات داد  . شدم ديشب داشتم خفه مي! سايه جان«: گويد مي

انديشيدم، آب آمد و  سرودم و به دريا مي داشتم شعر سنفوني دريا را مي«: چرا؟ گفت: گفتم
شدم  زدم و چون شنا بلد نبودم داشتم خفه مي دست و پا مي من در ميان امواج طوفاني دريا

) 474: 1390 شـفيعي كـدكني،  ( ».كه مادرم با باالي سرم آمد و مرا از غرق شدن نجات داد
زيسـته و دريـا را    كنـد شـهريار در تهـران مـي     اين در حالي است كه ابتهاج اشـاره مـي  

  .توانسته ببيند نمي
ها از وصف حوادث و حاالت بسيار  اختن تجربهقدرت خيال اخوان ثالث در مجسم س

را ها  آن پندارد اخوان حتماً شود؛ به حدي كه مخاطب مي ريز و كوچك به خوبي آشكار مي
هرچند ممكن است برخي اين توصيفات را نوعي اطناب بداننـد امـا در   . تجربه كرده است

قدرت خيال شـاعر در   ايجاد فضا و واقعي نشان دادن تجربيات نقش موثري دارد و نشانگر
كنـد   اي وصف مي گونه به عنوان مثال در شعر زير صحنه را به. هاست مجسم ساختن صحنه

  :شود كه در ذهن مخاطب نيز مجسم مي
بنـايي كوچـك   / دهد پيونـد  كه شهري را به شهري مي/ كنار جاده خاموش/ ميان دشت

ام اينجا، بـه ايـن    آوردهپناه / و جويي خرد و كم آب و درختي چند/ است و ساده و ساكت
ولـي خـالي ز   / و هر چيزي در آن ساده/ وار بنايي كوچك است و روستايي/ ميخانه خلوت
/ براي خلوتي با خويش و با خاموشي، آماده/ صفايي دارد و كنج سكوتي دنج/ حالي نيست
و آن سـوتر سـگي، بـا    / اي كـم رنـگ افتـاده    بر آن قاليچه/ اي، سكوي كوتاهي پناهي، سايه

نگاهش گاه بر من، گاه بر / غبار انگيخته كوتاه، با دم البه گهگاه/ واري استخوان سرگرم قمهل
  .)104: 1387 اخوان،( ... جاده
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: باز هم همين نوع است شعر كتيبه كه حاالت بسيار جزيي نيز در وصـف كـرده اسـت   
فـرود  / كـرد  مـي  در اثنايي كه زنجيرش صدا/ ...لبش را با زبان تر كرد ما نيز آنچنان كرديم«

  .)132 :1378 اخوان،( »افتاد آمد، گرفتيمش كه پنداري كه مي
در اين نـوع، شـاعر بواسـطة    . هاي غنايي است مايه تجربيات دروني شاعر بيشتر با درون

الحال و تشويش و  هاي طبيعي در موقعيت الهام قرار نگرفته بلكه شاعر وصف اشياء و پديده
هـاي   گـري  هـا، تـاريخ، جلـوه    برخاسته از برخورد او با انديشـه عواطف دروني خود را كه 

برخي از اين اشعار كه دربرداندة اين تجربيات است . است توصيف كرده است... معشوق و
  :در زير نام برده شده است

  

دهد موفقيت شاعر بيشتر در عرصة تجربيات حسي  مقايسة اين دو دسته تجربه نشان مي
در . ترين اشعار اخوان قرار دارند اند جزء مطرح است و اشعاري كه در دستة قبل جاي گرفته

) سـوبژكتيو ( گرايي شعر سنتي بيان تجربيات بيشتر به صورت دروني است كه موجب ذهني
در . داند كه با باطن و حاالت باطني سـر و كـار دارد   نيما شعر قديم را ذهني مي. ستشده ا

فعل و انفعالي است كه در باطن گوينـده صـورت گرفتـه اسـت و      آن مناظر ظاهري نمونه

  نام مجموعه  مايهدرون تجربه نام شعر
  زمستان  غنايي زيبايي معشوق  جرقه

  لحظه
عاشقترس از اينكه ديگران نيز
  معشوق اويند

  زمستان  غنايي

  زمستان  غنايي بيماري و گفتگو با مادر خود  داوري
  زمستان  غنايي تشويش قبل از ديدار با معشوق لحظة ديدار
  زمستان  غنايي اندوه دروني و بيان آرزوها چاووشي

  غزل سه
سرخوشي شاعر از زيبايي معشوق و

  وصف او
  آخر شاهنامه  غنايي

پيامي از آن
  پايان سوي

  وصفي خيالي از زندگي بعد از مرگ
انديشي و مرگ
  ماية فلسفي درون

  آخر شاهنامه

  آخر شاهنامه  غنايي وفايي معشوق و اندوه شاعربي  وداع

  غنايي  هجران و ياد معشوق  6غزل
در حياط كوچك پاييز، در 

  زندان

  مرغ تصوير
هايالحال و بيان مشقتوصف

  زندگي
  غنايي

پاييز، در در حياط كوچك 
  زندان
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) 144 :1385نيمـا،  ←( خواهد متوجه چيزهايي باشد كه در خارج صورت گرفته اسـت  نمي
هايي بسيار عادي و  ختن عاطفي اخوان شده است پديدههايي طبيعي كه موجب برانگي پديده

اي را  هاي خود را بر آن حمـل كنـد و تجربـه    ساده است اما شاعر با مهارت توانسته انديشه
  .شود د بيشتر مورد بررسي واقع ميهاي بع اين موضوع در بخش. ماندگار سازد

  
  كاركردهاي هنري تجربه در شعر اخوان. 4

زيباشناختي و هنري، تجربه به عنوان يكي از عناصـر معنـوي و اساسـي    هاي  از حيث نقش
  :شامل موارد زير استها  آن شعر كاركردهاي فراواني دارد كه برخي از

  
  تجربه و ايجاد فرم ذهني 1.4

يكي از عوامل ايجاد فرم ذهني و نظم و انتظام محور عمودي كالم از طريق تجربه صـورت  
توانـد در محـور    ات پراكنده ثبت شده باشد شعر به سـختي مـي  اگر در شعر تجربي. گيرد مي

اخوان از نخستين افرادي است كه در تحقيقات خـود بـه ايـن    . عمودي داراي انسجام باشد
  :وي با بررسي غزلي از صائب به مطلع. موضوع اشاره كرده است

  كي از سپند سوخته گردد صدا بلند  از پختگي است اگر نشد آواز ما بلند
داده معاني اين غزل كه زيبايي مينياتوري خود را دارد چـه ناهماهنـگ و پريشـان    نشان 

مانـد و بيـت ديگـر تجربـة      گويد كه البته ابتر مـي  هر بيت از تجربة خاصي سخن مي. است
وي به  .)211: 1357 اخوان، ←( گويد كند و از قلمرو ديگري سخن مي ديگري را آغاز مي

در ايـن راسـتا   . موضوع توجه خاصي نشان داده است صورت عملي در اشعار خود به اين
تجربيات واحـد و تجربيـات   : شود بايد گفت تجربيات شعري اخوان به دو دسته تقسيم مي

شود و زيرسـاخت شـعر بـر پايـه      در تجربيات واحد تنها به يك تجربه پرداخته مي. يكسان
ت كـه بـر اسـاس آن در    نوع دوم تجربيات، تجربيات يكسان اس. گيرد همان تجربه قرار مي

طور كامل به  شود كه از نظر عاطفي و انديشگاني به يك شعر گاهي تجربيات متنوع ديده مي
سـبز، يـاد،   «اشـعار  . گيـرد  تجربه واحدي شكل ميها  آن هم گره خورده است و از مجموع

ز و بسـياري ديگـر ا  » اي از شب، لحظه ديدار، آواز كرك، باغ مـن  نظاره، فرياد، اندوه، قصه
تجربـه خـود را از   » انـدوه «در شعر . اي واحد ثبت شده است اشعار وي سراسر شعر تجربه
  :كند گونه وصف مي يك شب تيره و باراني اين



 حوزة تجربيات شاعرانة اخوان ثالث و نقد و بررسي زيباشناختي آن   50

  

 بيكران دشت مانده/ گمراه و خسته كارواني غريب هاي نفس نه/ پير گرگي چشم چراغ نه«
 دشت چو كه/ غمگين ديوانة شب در/ بارد مي ساعتهاست كه باراني زير/ خاموش و خلوت

 آه، بـاران،  زيـر  در بيكـران  دشـت  مانده/ غمگين ديوانه شب در/ دارد اي افسرده دل هم او
/ تنها رهزني اسب پاي صداي نه/ دلگير ساكت سياه ابر اين بارد مي همچنان/ هاست ساعت

  .)86: 1390 اخوان،( »پير گرگي چشم چراغ نه/ ولگردي باد صفير نه

اند و همين امـر نـوعي انسـجام محـور عمـودي را       داراي وحدت تجربهاين نوع اشعار 
در برخي اشعار اخوان يك شعر از چندين پاره پـاره و تجربـه مختلـف    . تقويت كرده است

ناگه غروب كـدامين  «در شعر . كليت شعر شكل گرفته استها  آن ساخته شده و از مجموع
را از  شود كـه آن  ردي در اين شعر ديده ميبيان شده اما موا با آنكه تجربيات مختلفي» ستاره

از جمله آنكه هر پاره شعر و يـا تجربـه، بـه انـدازه كـافي      . گسستگي رهايي بخشيده است
در اين شعر شش تجربـه بـراي نشـان دادن    . پرداخته و به تعبيري حق مطلب ادا شده است
  :تيرگي و فساد شهر نقل شده است، از جمله

چـون دو تـذرو جـوان    / و زنـي را كـه آرام و آهسـته بـا هـم     مـرد  / او ديد من نيز ديـدم «
شد نهيبي  مي/ حتي بگو باد دامان ايشان/ پچ و خنده و برق چشمان ايشان و پچ/ چميدند مي

از كـار و گـردش   / امـان را  اين پير پر حسرت بـي / انگار گردنده چرخ زمان را/ شك كه بي
نوميـد و  / گـاه شـومي كـه دارنـد     نو پيري و مرگ را در كمي/ كرد انداخت، مغلوب مي مي

صـرع  / آن ژنـده پـوش جـوان را كـه ناگـاه     / ديـد  من ديدم او نيز مي/ .../ كرد مرعوب مي
غلـت دروغيـنش افكنـد در    / گـاه  آن/ يك چند نقش زمين بود/ دروغينش از پا درانداخت

خـون،  / و آنگاه ديديم با شرم و وحشت/ هاي آن راستين بود جويي كه الي و لجن/ جوي
/ الي و لجن را به جاي خدا و خداوند/ خوني كه از گوشه ابروي مرد/ راستي خون گلگون

  .)105- 104: 1391اخوان، ( »... كرد آلوده وحشت و شرم مي

بر روي هر يك درنگ شده و با توصيفاتي كه بيان شده هر تجربه قدرت القايي زيـادي  
از ) 147ص ( اي در دوزخ نده، پر)98ص ( ، مرداب)70ص( سه شب«در اشعار . يافته است

براي درك بهتر پـرورده شـدن تجربيـات    . شود مجموعه زمستان نيز همين موضوع ديده مي
  :توان آن را با اين اشعار كه مملو از تجربيات مختلف است مقايسه كرد مي

 پوسته كي به كه يسپور و/ خواست مي چكاوك آواز رفت مي در به در دم،يد ييگدا من
 در/ .ديـ فهم مـي  را نجهي دم،يد ياالغ من/ .خورد مي بادبادك، دميداي  بره/ .نماز برد مي خربزه
/ شما: گفت مي سوسن گل به خطاب، هنگام دميد يشاعر/ .ريس دميد يگاو حتينص چراگاه

 )171: 1389 سپهري،( .بلور جنس از همه شيها واژه/  دم،يد يكتاب من
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/ پشت بام خوابيدن خوب اسـت چقدر روي / چقدر روي ميدان چرخيدن خوب است
چقـدر سـينماي فـردين    / چقدر مزه پپسي خـوب اسـت  / چقدر باغ ملي رفتن خوب است

  )243: 1384فرخزاد،( آيد و من چقدر از چيزهاي خوب خوشم مي/ خوب است
تجربيات به صورت فشرده و متوالي ذكر شده و از همين روي در ذهن مخاطب جـاي  

مخاطب بعد از خوانـدن چنـد   . است  اي كلي ايجاد نكرده بهنگرفته و بعد از پايان شعر تجر
سطر، تجربيات درج شده در سطرهاي قبل را در ذهن نخواهد داشت و از همين روي تاثير 

  .شود رنگ مي آن تجربه در ادامه شعر كم
  
  پروراندن تجربه 2.4

در آغـاز  اهميت تجربي و واقعي بودن در اثرگذاري يك اثر هنري، تا آن انـدازه اسـت كـه    
شـود كـه نويسـندگان، حـوادث را واقعـي معرفـي        ها مشاهده مي ها و فيلم بسياري از رمان

پذير بودن رويداد كه نقش مهمي در اثرگـذاري در ذهـن مخاطـب     اند تا احتمال تجربه كرده
كـه مكتـب وقـوع بـر پايـه       چنـان  انـد آن  پيشينيان نيز به اين امر واقف بـوده . دارد، القا كنند

هاي انتزاعي و غير قابل باور برخي شـاعران پيشـين شـكل     ويي و دوري از تجربهگ واقعيت
موفقيت شعر تا حد زيادي به ميزان بازسازي تجربه شـاعر در ذهـن مخاطـب    . گرفته است
اگر شاعر مقتضاي حال خواننده را در نظر نگيرد و از ذكر مواردي كـه بتوانـد   . بستگي دارد

تواند در ارائه تجربه خـود   پوشي كند، نمي سازد چشمتر  تجربه را براي مخاطب محسوس
اي بـه هـم    رو كرده يـا عالقـه  ها  آن بسياري از مردم رنجي به«: نويسد نيما مي. موفق شود

انـد   چه ديـده  اند اما چون از خودشان يا آن رسانيده يا با دقايقي مربوط شده و شعري گفته
خوانند به ياد بياورند  قط خودشان كه مياند بايد ف جا گذاشته چهره محوي در شعر خود به

 »متـأثر بشـوند   اي كه در پيش خودشان محفوظ اسـت  و نسبت به دقائق مربوط به خاطره
  ).299: 1385نيما، (

گونه كه ثبت تجربيات كامالً انتزاعي و غيرقابل تكرار تـأثير كمتـري بـر مخاطـب      همان
. كامل متأثر كنـد  طور واند مخاطب را بهت وار يك پديده و تجربه نيز نمي گذارد شرح آينه مي

شود و با همه مطـالبي كـه در حافظـه     اي كه حادث شده در خيال شاعر دگرگون مي تجربه
. آيـد  اي فراتر از يك رويداد كامالً واقعي به وجود مي شاعر وجود دارد تلفيق شده و تجربه

گونگي  ند و از گزارشك آميز مي شاعر احساسات و عواطف خود را دخيل و تجربه را اغراق
يك شاعر ممكـن اسـت بـيش از حـد در مـورد      «: نويسد اسكلتن مي. گزيند شعر دوري مي
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هايي گردد كه  ها و رنج آميز به كار برد و سبب آفرينش شادي موضوع شعر احساسات اغراق
توانـد حقيقـت    يك شعر به معنايي كه يك گزارش مـي . را درك نكرده استها  آن خودش

در ثبت تجربه شعري، ديگـر رعايـت اصـل    ) 131: 1375 اسكلتن،( ».نيست باشد، حقيقت
تـوان   نمـي . نويسي است گويي محض و گزارش امانت ضروري نيست و شعر فراتر از واقع

وار با واقعيت به نظم آورد و متوقع بود حاصل شعري كامالً تأثيرگـذار   چيزي را برابر و آينه
افـزودن  : گونـه برشـمرد   توان اين را در اين تبديل ميبرخي از اين فرآيندها و مراحل . شود

اغراق به حدي كه تجربه كامالً غيرقابل باور نگردد؛ حذف و اضافة حوادث تجربه؛ دخل و 
انگيز و استفاده از تمهيدات هنري؛ آميخـتن بـا    ها؛ افزودن عناصر خيال تصرف در شخصيت

ت عاطفي؛ نزديك ساختن تجربـه بـا   هاي ديگر شاعر؛ تلفيق تجربه با حاال انديشه و آموخته
  .بيعت همگاني و اخذ احكام فراگيرط

شود؛ اين عيب گاهي در شعر شاعران بـزرگ   نويسي مي اگر تجربه شعريت نيابد خاطره
كه بايد شـاعرانه   چنان اي است كه آن از اخوان، روايت تجربه» آن باال«شعر. شود نيز ديده مي

هـا و تـرنم    گـري  وي از حيث پرداخت تجربه و جلـوه نگشته و نسبت به بسياري از اشعار 
  :تر قرار گرفته است اي پايين موسيقايي و نمادپردازي در مرتبه

لب گزة : ام  مزه/ كردم زهر مارم مي/ يك دو پيمانه از آن تلخ، از آن مرگابه/ داشتم با ناهار
/ ي كتـاب هـا  در سكنج دو رديف قفسـك / ـ  پسرم ـ/ پسرك/ تلخ و گس با همگان تنهايي

پاي / تكيه داده به دو آرنج، گشوده كف دست/ ها از دو طرف واكرده دست/ رفته بود آن باال
يا اگـر بايـد همـوار بگـويم،     / مثل يك مرد كه بر دار صليب/ آويخته و سر سوي باال كرده

مـادرش  / !بيـا پـايين زردتشـت   / :خواهرش گفـت / مثل يك چوب نه هموار صليب/ شايد
آيم پايين، من اينجا  من نمي/ آيد وقت خواب است، بيا، من خوابم مي/ !ادربيا پايين م/ گفت
گفـتم   من بـه او گفـتم، يـا مـي    / خوابم من همين باال مي/ گفت زردتشت صليب/ خوابم مي
 »پدرت آن باال خوابيـده سـت  / يا شايد/ خوابد پدرت آن باال مي/ تو بيا پايين فرنزد/ بايد مي

  1.)127- 128: 1387 اخوان،(
در شعر معاصر ثبت تجربيات عادي كه براي بسياري آزموده شده باشد، گسترش زيادي 

ها را  از اين نوع تجربيات در شعر شاعران امروزي كه هر روز صفحات روزنامه. يافته است
شاعر قادر نبوده حكمي كلي از تجربه خـود  ها  آن شود كه در پر كرده است فراوان ديده مي

بيعت عامه و همگاني تسري دهد و در نهايت تجربه در سـطح همـان   را به ط اخذ كند و آن
  .نقل خاطره شخصي باقي مانده است
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در كنار اين نوع تجربيات ساده، در بسياري از اشعار اخوان تجربيات اوليه پرورده شـده  
. پـذيري يافتـه اسـت    اي گرفته و قابليـت تعمـيم   و با تلفيق هنري با انديشة شاعر شكل تازه

  .ن تجربه در شعر اخوان به چند طريق انجام گرفته استپروراند

  پروراندن تجربه با انديشه 1.2.4
اند و شاعري وجود نـدارد   شاعران بزرگ همواره، انديشمندان و فرهيختگان بزرگي نيز بوده

. كه جايگاه وااليي يافته باشد اما سخنان او متكي به انديشـه و جهـان بينـي خاصـي نباشـد     
بيني شاعر در مورد يك موضوع است و شاكلة فكري اثر را  قيده، نظر و جهانانديشه بيان ع«

هنـر و   آورد و حكم استخوان بندي شعر را دارد كه لباسي و پوستي از جـنس  به وجود مي
ژرژ پوله، منتقد بلژيكي ) 56: 1392پور و دهرامي،  عمران( ».عاطفه بر آن پوشيده شده است
مـي  «هـر نويسـنده خـود داراي اصـل    «:ر آگاهي، معتقد اسـت و يكي از منتقدان نقد مبتني ب

كند، و همين نقطه آغاز را  است، تفكري كه وجود او را به عنوان نويسنده ثابت مي» انديشم
پس هر تحقيق جستجوي يك راز و يك منشاء و يك لحظه نخستين اسـت كـه   . بايد يافت
بـر اسـاس ايـن نظـر     ) 104: 1390تاديه،( ».شود الهام گفتاري واقع مي» لحظه دوم«پيش از 

نوعي ديدگاه انديشگاني در وجود هر هنرمندي وجود دارد كـه اصـل و اسـاس هنـر او را     
  . دهد شكل و گفتار او را سامان مي

كند  اي هنري بيان مي پشت به گونه اخوان تجربة خود را از ديدن يك الك» پند«در شعر 
اگر شاعر تنها بـه وصـف   . دهد ود قرار ميها و عواطف خ و آن را بستري براي بيان انديشه

 : يافت  پرداخت اين شعر ارزش چنداني نمي اين تجربه مي

 بيـرون  ات پوزه مبادا/ است مرگ دست اندر دستش نهاني/ سرما كه! حيوان الكتي در بخز«
 مانـده  خـالي  چه/ پونه نه بابونه، نه قزاقي، نه/ است تگرگ و باران و برف بيرون كه/ بماند
 مبادا/ بهاران شهر تا بيراهه ازين/ ست باقي فرسنگ صد دوست، هنوزي/ كناران جو سفره
 بيمار و گرگند همه/ است گرگ چشم اين، است اختر چشم نه/ گذاري هم بر خود چشم

/ بـارد؟  چـه  داني سيه سقف ازين/ است بزرگ! كودك اي غم، اين است بزرگ/ گرسنه و
 چه صحرا، در چه جنگل، در چه/ گريزيم مي سقف زير تا بيا/ زهر از سيراب ظالم خدنگ

 مبـادا / اسـت  نبـرد  گـويي  زمـين  بـا  را زمان/ كوالك و باد و برف و باران بس ز/ شهر در
  )72: 1390اخوان،( »است سرد كه! حيوان الكت اي در بخز/ بماند بيرون ات پوزه

متامل باشند، به عمق نگر و  برخي معتقدند انديشمنداني آگاه و تابع نظام فلسفي كه ژرف
جملـه انديشـمندان، بـا نظـامي     ...  گردند برند و خود اهل نظر مي مسائلي كه آموخته پي مي
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 .گردند شمار معدود اهل نظر ميها  آن شوند اما در ميان هايي فلسفي آشنا مي فلسفي، يا نظام
قابليت را  نگر بودن اخوان اين اي خاص و ژرف زيستن با انديشه) 30- 29: 1375دادبه، ←(

هاي خود را حمل  پيوندد انديشه اي كه براي او به وقوع مي ايجاد كرده كه بتواند بر هر تجربه
وقتي شاعر، شاعر باشد و در عين حال آگاه، آن وقت مي دانيد «: گويد فروغ فرخزاد مي. كند

فكرهايش به چه صورت وارد شعر مي شوند؟ به صورت يك شب پره كه مي آيـد پشـت   
به صورت يك كاكلي كه روي سنگ مرده، به صورت يك الك پشت كه در آفتـاب   پنجره،
از همين روي است ) 119: 1388شميسا،( ».به همين سادگي و بي ادعايي و زيبايي. خوابيده

و   انديشـه ) در شـعر قاصـدك  ( يـا قاصـدكي  ) در شـعر ميـراث  ( كه اخوان با ديدن پوستين
 .بخشد تجربيات خود را تعالي ميبيند و  ميها  آن عواطف خود را در كنه

وصف تجربة شاعر از ديدن يك قاصدك است كـه بـه شـكلي هنـري     » قاصدك«شعر 
محوريت اين شعر، يك تجربه است كه با انديشه . انديشه و عاطفة شاعر را انتقال داده است

 در گير و دار رسيدن به وحدت ميان دو موضوع مختلـف . و عاطفة شاعر گره خورده است
هاست، و يـأس   اي كه قاصدك آورنده پيغام شادي ة حاضر و اميد به دليل باور عاميانهتجرب(

، اشاره به موضوعات ديگـري  )به دليل عاطفه و تجربيات منجر به شكست شاعر در گذشته
از اين در وطن ( و يا وصف حال شاعر) هاي همه تلخ تجربه( از جمله حوادث تلخ گذشته

اين موضوعات چيزي جدا از تجربـه حاضـر نيسـت بلكـه     . شده است...) خويش غريب و
وجود داشته و باعث شده است خاطراتي در ذهن شـاعر تـداعي   ها  آن هايي كه بين يكساني

را به عنوان يك استدالل بياورد تا هم تقابـل را بهتـر نشـان دهـد و هـم      ها  آن شود و شاعر
ز در سراسر شعر به صـورت يكسـان   عاطفه ني. پذير، يأس بر اميد غلبه كند اي توجيه گونه به

بينـد آن   برد و اگر كور سويي از اميد مـي  شاعر در حالت يأس به سر مي. پراكنده شده است
قدر روشن و پر حرارت نيست كه شاعر را اميدوار سازد به همين خاطر دوبـاره بـه همـان    

بيات تلـخ  همين عاطفه يكسان است كه موجب شده تجر. گردد يأس و نااميدي اوليه باز مي
شـاعر بـه تشـريح تجربيـات پيشـين      . شاعر در گذشته، دوبـاره در ذهـن او متـداعي شـود    

ها  آن كند زيرا كيفيت ظاهري خالصه مي» هاي همه تلخ تجربه«را در عبارت  پردازد و آن نمي
به شكست ختم ها  آن منظور شاعر است كه سرانجام همةها  آن مهم نيست بلكه نتيجه نهايي

  .شده است
آلـود   به دليل اين نوع نگاه ياس .است همراه سحس يأدر شعر اخوان با  يشگياند ةبغل

سـوگ  «و نوميدانه اخوان به اطراف است كه برخي شعر او را با تعبير حماسه شكسـت يـا   
شاعر دوراني است كه رخـوت و  «وي ) 261: 1379كاخي، ← ( .كنند توصيف مي» حماسه
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شـمس  ( »هـا گشـته اسـت    هـا و قيـل و قـال    دلمردگي و سكوت جايگزين شـور و شـوق  
 اگـر  يو حتـ  نـد يب يمنظـر مـ   نيـ هـا را از ا  دهيـ شـاعر عمـوم پد   )523/ 2: 1370لنگرودي،

تحسـر و   يبـا نـوع   رشع انيداشته باشد در پا نيو رنگ بايز يدر ابتدا ظاهر يو يها وصف
اخـوان   ،انـداز  شمچ نيدر ا .رسد ياستدراك، به همان اندوه م وهيش اندوه، و به قول قدما به 

! آنـك «، از جملـه در شـعر   دارد يمثبت هم برداشت دردناك يها دهيپد نياز مشهورتر يحت
؛ دياز طلوع خورش آور اسينادر و  ارياست بس يوصفكه  دوزخ اما سرداز مجموعه » ...ببين

  :نامد مي» نگر رنگ غمانِ يب«را ها  آن برخالف توصيفات بسياري از شاعراني كه اخوان
   :ام شنـوده اين نگر، رنگِ  غمان بي از  ام بوده كه تا همــان، هميشه اين ـافاوصــ

   گسترد زنگـار اقاصيِ تا شنگـرف آتشين    صبـــح سحـر، دودفام لـــوح بر
   بامداد روز هر به زرد، زخم كهنه كاين  يـــاد ز ها ديــده برَدم كـــي شنيـــده اما
  گسترد تكـــرارِ  قلمروِ  مغـــرب تا  درد و زهر و خوناب و مشرق به واكند سر

  )72: 1387اخوان ثالث،(

  پروراندن تجربه با تصوير 2.2.4
خلق . توان آن را شكلي از حافظه دانست تصويرسازي ارتباط تنگاتنگي با حافظه دارد و مي

اي از تجربيـاتي اسـت كـه     هر تصويري برپايه نوعي حركت و تكاپوي ذهني در مجموعـه 
استعداد تخيل در نويسنده ماننـد سـگي چـاالك و    «به تعبير درايدن . در حافظه داردهنرمند 

زند تا اينكه صـيدي را   كند و در سرتاسر مزرعه حافظه پرسه مي تيزهوش جست و خيز مي
اي از تجربيات در  شاعر مجموعه) 15: 1389، برت( ».كه در صدد شكار آن است، پيدا كند

كه بيان او را بـه بيـاني ادبـي و تصـويري      ـ  در حالت عاطفيذهن دارد و هنگام قرارگيري 
اي را جايگزين پديده يا شي حاضر  گردد و پديده يا شي به گذشته باز مي ـ  بخشد تعالي مي

هايي دارد كه پيرامـون آن بـراي شـاعر     ها تا حد زيادي بستگي به تجربه نوع تداعي. كند مي
ي خـود را توصـيف كنـد، آن را براسـاس     وقتي اخـوان قصـد دارد انـزوا   . واقع شده است

ايـن  . كنـد  خلـق مـي  » مرداب انزوا«كند و تصوير  تجربيات گذشتة خود به مرداب مانند مي
  : با هم است) تجربه تنهايي و تجربه ديدن مرداب( تركيب در واقع تلفيق دو تجربه

  مرا تهــي است آينه مــرداب انزواي  نه زورقي و نه سيـــلي، نــه سايه ابـــري
  شبي دو گرم به شيون كند سراي مرا  كه سر رسدم روز و سردمهر سپهر خوش آن

  )75: 1390اخوان،( 
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را » انـزوا «كه شـاعر   چنان تواند تنهايي، سكوت، مردن و نااميدي القا كند آن مي» مرداب«
سكوت، سرما و تنهايي شاعر، موجب شده سراي خـود را بـه مردابـي    . چنان ديده است آن

د و شاعر براي رهايي از آن مرگ را آرزو كند كه شايد مرگ بتواند صـداي شـيون   تشبيه كن
  .اين سكوت را بشكند و اندكي گرما به اين سرا بدهد

كار شاعر شناساندن و تعريف كردن نيست بلكه برخورد و دريافت شخصي خود را بـا  
كه بايد بگويد من نبايد بگويد آن چيست؟ بل«شاعر : برخي معتقدند. كند يك پديده بيان مي

اي كـه در   هـاي جداگانـه   او بايد بيـاموزد كـه دريافـت   . كنم به راستي از آن چه دريافت مي
آورد تشخيص دهد و جزييات را جـدا كنـد و مشـخص     مجموع يك شناخت را به بار مي

پيوندند نوعي حالـت عـاطفي بـه     هايي كه به وقوع مي تجربه) 179: 1375اسكلتن،( ».سازد
. كند را گاه با تصاوير تقويت ميها  آن ند و براي آنكه قدرت القايي يابند شاعرآور وجود مي

اي كـه هـر    گونـه  هماهنگي و پيوند وجود دارد به) تجربه، عاطفه و تصوير ( بين اين عناصر
  :كند يك ديگري را كامل مي

آيينـه سـياهش چـون    / خوابيده مخمل شب، تاريك مثل شب/ چون پرده حرير بلندي
امشـب  / لبريز از خموشي، وز خويش لب به لب/ سقف رفيع گنبد بشكوهش/ عميقآينه 

 ...كـنم  مـن نـاز مـي   / اي كه بخوابد به دامنم شب را چو گربه/ به ياد مخمل زلف نجيب تو
  .)63: 1390 اخوان،(

در بند نخست مشخص . شود شعر با تصويري زيبا، لطيف و شكوهمند از شب آغاز مي
. را چنين زيبا وصف كرده اسـت  ن شب چنين سرخوش گشته و آننيست چرا شاعر از ديد
كند كه از تاريكي و سياهي شب، زلف معشوق در ذهن او تـداعي   در بند بعد شاعر بيان مي

اي اسـت امـا    هر چند اين مضمون و ارتبـاط، در شـعر فارسـي رايـج و كليشـه     . شده است
اده و منسـجم شـعر، بـه آن    در كنـار فضـاي سـ   هـا   آن هماهنگي تصاوير و تازگي برخي از

تصاوير، تجربه و عاطفه در يك راستا قرار گرفته و با هم پيوند . اي تازه بخشيده است جلوه
نخست شب به پرده حريري مانند و لطافت آن القا شده است؛ در ارتبـاط بعـد،   . اند خورده

ـ       اي  هچنين شبي با زلف نجيب معشوق پيوند خورده و بعـد از ايـن تلفيـق هـر دو بـه گرب
تصاوير تجربه را كامـل  . كند را در دامن خود خوابانده و ناز مي  اند كه شاعر آن پنداشته شده

واژگان و تركيباتي مثل خـواب، عميـق،   . كرده و تجربه نيز عاطفه يكساني را القا كرده است
انـد و سـكوت و    نيز در اين هماهنگي سـهيم ...  خموشي، تاريك، سر بر دامن، ناز كردن و

  . اند ش خاصي به شعر دادهآرام
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در . نوع ديگري از تعالي تجربه از طريق تصوير در شعر اخوان تبديل آن به نماد اسـت 
هاي مختلف تجربه معـاني    اين حالت شاعر با كانوني ساختن تجربه و وصف اجزا و بخش

هـا  معنـايي ر  اين نوع تجربيـات از يـك  . كند بخشد و به نماد تبديل مي ديگري نيز به آن مي
زمستان، باغ من، ميـراث، كتيبـه،   « اشعار. شده، قابليت انتقال مفاهيم مختلف و متنوعي دارد

  .شود از اين دست محسوب مي» ... سترون، فرياد و

  پروراندن تجربه با موسيقي 3.2.4
هاي وابسته صوتي حاصل از طنين واژگاني  اي از كنش نظام موسيقايي شعر حاصل مجموعه

. ن هر واژه به ديگري نيازمند اسـت كـه يـك نظـام را بـه وجـود آورد      است كه بر اساس آ
كنـد و   اي محتـوا را تفسـير مـي    كند و به گونه موسيقي در راستاي محتواي شعر حركت مي

. نقش آن در تأثيرگذاري، القاي عاطفه و درك بهتر شعر، كمتر از معاني واژگان بيت نيسـت 
در برخي اشـعار  . ت شعري اخوان ثالث استموسيقي يكي از عوامل مهم پروراندن تجربيا

تغييـر بـاقي    اي واحد ثبت شده نظام قافيه، متناسب با تجربه واحد شـاعر، بـي   وي كه تجربه
  :از آن جمله است شعر سبز. ده استمان

گـويم ماليـك    من نمي/ تا خدا و آن سوي صحراي خدا رفتم/ با تو ديشب تا كجا رفتم
  )76: 1390اخوان، ( ... بال در بالم شنا كردند

بازگشت به قافيه و . شاعر نظام قافيه شعر را بر اساس همان سطر نخست پرداخته است
  :هاي مختلف اين تجربه را در كنار يكديگر قرار داده است رديف نخست در هر بند، جلوه

آمد به چشـمم   تا دياري كه غريبهاش مي/ هاي عطر تا بهار سبزه/ هاي سبز تا حريم سايه
  .)77 :1390 اخوان،( پا به پاي تو تا تجرد تا رها رفتم/ ...رفتمآشنا 

گسـترش يافتـه و متناسـب بـا تجربـة شـاعر        ها در سراسـر شـعر   گاهي نيز برخي واج
هاي يك واژه كه در مركزيـت شـعر قـرار     در اين مواقع معموالً واج. فضاسازي كرده است

يابد كه بـا   طول شعر بسامد مي دهد در گرفته و حس و حال و هواي كلي شعر را نشان مي
روي سـايه آن واژه در طـول شـعر حـس      كند، از همين همان واژه را تداعي ميها  آن تكرار
اي خيالي وصف حال مردگاني را  ، در تجربه»پيامي آن سوي پايان«اخوان در شعر . شود مي

اين حال و هوا  شعر با. اند كند كه در سرما و سكوتي ممتد به خواب ابدي فرو رفته بيان مي
  .)87: 1389 اخوان،( »جا كه ماييم سرزمين سرد سكوت است اين«: شود شروع مي
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گونـه تكـرار ايـن واج كـه در      كند و به همين سكوت و سرما را القا مي» س«تكرار واج 
اي پراكنده شده است سكوت وسرماي آغاز شعر و  جاي جاي اين شعر به صورت گسترده

  :كند مي سرزمين مردگان را تداعي
/ ...هاي سكوت آرميده ايـم  ما در سايه آوار تخته سنگ/ ...اينجا سردستان سكوت است

جـا   اين/ ...بسمان است اين مرثيه خواني و دلسوزي/ ...سپاس شما را سپاس و ديگر سپاس
  / ...سراي سرد سكوت است

شعر را نگـه   تنظيم شده، فضاي» زمستان«در شعر زمستان نيز نظام قافيه كه بر پاية واژة 
كه در » زمستان«به ) گريبان، لغزان، سوزان، دندان، پنهان، يكسان،( ها را دارد و همه قافيه مي

از سويي ديگر تكرار شصت و هشت بار حرف . دهد كانون تجربه شاعر قرار دارد، پيوند مي
تـر   در اين شعر نيز عالوه بر القاي سـرما، حضـور واژه زمسـتان را در شـعر پررنـگ     » س«

در كنار هم چيدن . ترين تمهيدات سخنوري است ترين و هنري آرايي از ظريف واج. سازد مي
صدا امر دشواري نيست اما وقتي كاربردي هنري مي يابد كه در راستاي مباحثي  حروف هم

ايـن ويژگـي در   . مانند تداعي معنا، پرداخت تجربه و ايجاد فضاي مناسب با موقعيت باشـد 
اي كه مخاطب از همان ابتداي شعر وارد فضايي  گونه شود به يده ميبه خوبي د» شوش«شعر 

شود و غيرمستقيم حس و حالي كه شاعر از تجربه ديدن ايـن شـهر بـه دسـت      پرشكوه مي
  :كند كه بخش مهمي از آن از طريق طنين موسيقايي است آورده تجربه مي

دانيال از / فسيل فخر فرسودهاين / اين ابر شهر، اين فراز فاخر، اين گلميخ/ شوش را ديدم«
  .)96: 1385 اخوان ثالث،( »اين زمستانگه دژ نستوه و ستواركياني را/ بخت بيدارش

تكرار . هاي مشترك در ابتداي واژگان قرار گيرند طنين بيشتري خواهند يافت وقتي واج
با واج  قرار گرفته و همنشيني آن» فراز، فاخر، فسيل، فخر، فرسوده«كه در ابتداي » ف«واج 

ا از اين تجربه منعكس موسيقي پرطنيني به شعر بخشيده و حس و حال دروني شاعر ر» خ«
  .ساخته است

  
  گيري نتيجه. 5

. شود هاي مهم سبكي اخوان ثالث محسوب مي تجربه شعري و نوع برخورد با آن از ويژگي
وي  تجربيات حسي. گيرد حوزة تجربيات شعري وي در دو دستة حسي و دروني جاي مي

تـرين اشـعار او نيـز برخاسـته از      هاي طبيعي است كه موفق پيرامون برخورد شاعر با پديده
الحال و تشويش و عواطف دروني  در تجربيات دروني، شاعر وصف. همين تجربيات است
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. ها و مضامين غنايي است، توصيف كرده اسـت  خود را كه برخاسته از برخورد او با انديشه
ر اخوان كاركردهاي هنري فراواني دارد كه اهميت شـعر اخـوان بـه    تجربيات شعري در آثا

ثبت تجربيـات  . صورت محسوسي با شيوة انعكاس تجربيات در شعر او پيوند خورده است
واحد در شعر موجب تقويت فرم ذهني و انتظام محور عمودي كالم و درج عاطفة يكسـان  

وار در  ن صورت اوليه و گـزارش اخوان تجربيات خود را به هما. در سراسر شعر شده است
نگـري شـاعر و زيسـتن     ژرف. شعر بيان نكرده، بلكه با تمهيداتي آن را تعالي بخشيده است

هـاي   هاي خاص، موجب شده وي در تجربيات مختلف، بازتابي از انديشه مستمر با انديشه
نيز با كانوني  در برخي از اشعار. خود را مشاهده كند و تجربه و انديشه را با هم تلفيق سازد

قرار دادن تجربه و گسترش آن موجب ايجاد نمـاد و چنـدمعنايي شـده، آن را از محـدودة     
كارگيري تصاوير مناسب و كاربرد نظام موسيقايي  به. تجربيات ساده و تك وجهي فراتر برد

  .متناسب با تجربه نيز از ديگر رفتارهاي اخوان در راستاي پروراندن تجربيات شعري است
  
  نوشت پي

 

در فراتـر بـردن    يرسد نكته اصـل  ياما به نظر م ستيشعر هرچند از اشعار تراز اول اخوان ن نيا. 1
زردشـت را انتخـاب كـرده و     شاعر تعمداً اينكه. شعر باشد انيدر پا ،متن از حد گزارش صرف

 دنيرس ياست برا يداتيكتاب قرار داده، تمه) ِ يالبد چوب( يها قفسه يبر باال رااو  بازهم تعمداً
 يهـا  قفسـه  يبـر بـاال  نشستن  .شوند بيباهم ترك يسيزردشت و ع تيكه دو شخص يا به نقطه

ايـن  ( .انـدازد  مـي مصـلوب   يسيع اديشاعر و خواننده را به  »صليب«ي و ذكر چندبارة واژة چوب
خوانش از اين شعر، از داور محترم نشريه ادبيات پارسي معاصر است؛ از ايشان بابت نقـل ايـن   
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